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Oppfølging av årsmøtevedtak i innlandet Bondelag 2021 om grunnlagsmaterialet 
for jordbruksforhandlingene 

 
 
Viser til e-post 18.03.2021 der vi oversendte vårt årsmøtevedtak i Innlandet Bondelag og til 
innspill i påfølgende representantskap 24.03.2021.  
 
Innlandet Bondelag vedtok følgende: 
Årsmøtet i Innlandet Bondelag legger frem følgende krav i årets 
jordbruksforhandlinger:  
 

Dersom kravet helt eller delvis ikke innfris i årets forhandlinger sendes kravet videre 
som sak til vedtak i årsmøtet i Norges Bondelag 2021: 

1. Norges Bondelag skal be om administrativ avklaring med staten i forkant av 
kommende jordbruksforhandlinger. Norges Bondelag skal i tråd med hovedavtale for 
jordbruket 1992, «§2-6 Bistand fra Budsjettnemnda for jordbruket», kreve at 
budsjettnemda legger frem tall som viser faktiske kostnader og lønnsevne for 
jordbruket. Fremlagt tallgrunnlag må synliggjøre: 

    a. Kostnader for alle drifts-greiner medregnet jord- og kvoteleie.  
    b. Andel av resultatmålet «vederlag til arbeid og egenkapital» som går til 
egenkapitalavkastning, forutsatt at jordbruket bruker samme avkastningskrav som 
annet næringsliv.  
     
2. Framkommet tallmateriale, dersom omforent, spesifiseres og innarbeides i justert 
totalkalkyle for jordbruket og danner grunnlag for kommende jordbruksforhandlinger. 
Satsen for avkastning på egenkapital justeres årlig av budsjettnemda for jordbruket.  
3. Dersom det ikke oppnås aksept hos staten for dette vil grunnlag for forhandlinger i 
inneværende år falle bort.  
4. Dersom kravet om å skille egenkapital og arbeid i måling av resultat krever politisk 
behandling, eventuelt vedtak i Stortinget, skal arbeid med sikte på gjennomslag for 
dette starte snarest.  

I en egen avstemming etterpå ble det imidlertid avklart at Innlandet Bondelag skal jobbe 
for sitt innspill til jordbruksforhandlingene, selv om man ikke skulle få gjennomslag for å 
endre grunnlagsmaterialet.  
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Siden ikke representantskapet vedtok å følge opp vårt innspill, sendes derfor saken videre til 
årsmøtet i Norges Bondelag. Fristen for innsendelse er 8 uker, og derfor anses fristen for 
overholdt.  
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Elektronisk godkjent, uten underskrift 
 
Elisabeth Gjems  Margrete Nøkleby 
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